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Prez. Wilsonas nori diktato 
liaus galios

šalis privalanti žinoti, kad 
demokratijos laimėjimui 
reikalinga sulaužyti Vo- 
kietijos militarizing.

Uždarė Finlandijos Parlamentą

KERENSKIS SUGRĮŽO.

Visos partijos išreiškė jam 
savo pasitikėjimą.

PETROGRADAS, rugp. 6 
— Iš Petrogrado pranešama, 
kad ministerių pirmininkas 
A. Kerenskis ir vėl sugrįžo 
Petrogradan ir įvykusiame 
ministerių bei įvairių politi
nių partijų vadų posėdyje, 
kuris tęsėsi visą subatos na
ktį, sutiko pasilikti premje
ro vietoje.

Kerenskis prižadėjo dary
ti visa, kad Rusija išeitų 
sveika ir tvirta iš dabartinio 
chaoso.

Subatos nakties posėdis 
buvęs vienas iš dramatiškia
usių visoje Rusijos istorijo
je. Akyveizdoj gręsiančio pa 

’ vojaus visos partijos vie
nu balsu išreiškę premjerui 
pasitikėjimą ir pavedę jo ra
nkosna valstybės 
tvarkymą.

• Savo pasitikėjimą 
kiui taipjau išreiškė
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos ir Kaimiečių Sąjun
gos pildomieji komitetai — 
147 balsais prieš 46. Tik “bo
lševikai” atsisakę nuo balsa
vimo.

Žinių agentūros du syk 
pranešė apie Kerenskio rezi
gnaciją. Pirmu syk buvo 
pranešta, kad prem. Keren
skis ir jo kabinetas atsiėmė 
rezignacijas. Antru syk 
po rezignacijos Kerenskis 
apleidęs Petrogradą palik

damas savo vietoje vice-pre- 
mierą Nekrasovą.

apielinkes. Jisai, beto, ap
stato juos savo “kazokais”- 
konstabulariais. Nei vienas 
streikuojantis siwtehmanas 
tuomet neturėtų teisės pri
siartinti prie savo darbavie
tės. Dar daugiau. Jeigu, 
sakysime, switchmanai ne
mano taikinties samdytojų 
pasiūlytomis išlygomis — 
prezidentas turi teisės paim
ti jų vieton kitus, nejunijis- 
tus darbininkus, ir varyti 
darbą toliau. Tuo budu, va
dinasi, switchmanu streikas 
ir jų unija lieka sulaužyti.

Tą patį prezidentas galėtų 
padaryti su kasyklų, fabri
kų, ūkio ir kitų išdirbystės 
šakų darbininkais—

Idant išlaikius pasaulio 
demokratiją.

UŽDARĖ FINLANDIJOS 
PASLAMENTĄ.

reikalų

Keren- 
ir Dar-

Nauji rinkimai įvyks spalių 
mėnesyj; Finlandijos kla
usimas bus išrišta bendro
je Rusijos ir Finlandijos 
įgaliotinių konferencijoje.
HELSINGFORS, Finlan- 

dija, rugpj. 5. — Finlandijos 
f senatas, pirmininkaujant 
laikinosios valdžios paskir
tam Finlandijos general-gu- 
bernatoriui, septyniais bal
sais prieš šešis vakar nutarė 
paskelbti laikinosios vald
žios manifestą, kuriuo lieka 
paleistas Finlandijos parla
mentas ir paskelbiama nau
ji rinkimai spalių mėnesyj.

Prieš išsiskirstant parla
mentas dar priėmė sekamą

PREZIDENTAS NORI
DIKTATORIAUS GALIOS

Pavojus darbininkų 
organizacijoms.

WASHINGTON, rugp. 6. 
— Reikalaujant generalini 
Suv. Valstijų prokurorui 
Gregory’ui, senato justicijos 
reikalų komisijos pirminin
kas pasiūlė senatui' naują 
pataisą prie t.v. šnipavimų 
biliaus, kuri suteikia prezi
dentui Wilsonui tokios dide-

dėtų tūli Europos valdonai— 
carai ir karaliai.

Naujoji pataisa, jeigu ji 
bus pasiūlyta ir priimta, au 
torizuotų prezidentą bile lai
ku ir vietoje paskelbti t.v. 
“uždraustas zonas” (forbid
den zones), paimti savo ži
nion tą ar kitą išdirbystę ir 
elgties ten sulig geriausiu 
nusipianymu. Pavyzdžiui, 
jeigu, sakysime, Chihcagoje 
kiltų toks switchmanu strei
kas. Prezidentas tuomet i- 
ma ir paskelbia esant už
drausta zona visus geležin-
kelių yardug ir tam tikras

i WASHINGTON, rugp. 6. 
— Telegramos iš Washing- 
tono praneša, kad mažiau
sia apie dvidešimtis senaot- 
rių rengiasi pareikalauti, 
idant prez. Wilsonas paskel
btų taikos Suv. Valstijų są-

“Visi Rusijos piliečiai pri
valo nusilenkti laikinosios 
valdžios patvarkymams, ku
ri juk skaitosi įstatymiškuo
ju rusų social-demokratijos 
organu.

“Finlandijos demokratija 
padarė paklaidą paskelbda
ma Finlandijai autonomiją 
Rusijos social-demokratija. 
be pirmesnio pasitarimo su

“Vienintelis išrišimui to 
klausimo būdas yra bendra 
komisija, susidedanti iš vie
nodo įgaliotinių skaičiaus 
nuo Rusijos ir Finlandijos 
demokratijų.

KAZOKAI MALŠINA 
RIAUŠES.

Tif lise suimta 400 dezerterių 
' TIFLIS. — šiomis dieno
mis čia kilo ginkluotas susi
dėmimas tarpe pabėgusių iš 
karės fronto kareivių ir ka- 
zokų, kuomet pabėgėliai at
sisakė pasiduoti karinei val
džiai, bandžiusiai perkalbėti 
ir grąžinti juos atgal karės 
frontan. Randasi daug su
žeistų. Kazokai, sako, nu
galėjo pabėgėlius ir apie 400
jų areštavo

Senatorių vardų telegra
ma nepaduoda. Ji sumini 
tik tiek, kad jie reikalausią 
ne to, kas greičiau privestų 
kariaujančias šalies prie su
sipratimo ir taikos, bet tvir- 
čiausio ir griežčiausio užrei- 
škimo, iš kurio šios šalies 
žmonės sykį ant visados ga
lėtų žinoti, kad išlaikymui 
pasaulio demokratijos rei
kalinga... sutriuškinti Vo
kietijos militarizmą. “Bai
mė ir neapykanta, tai du 
svarbiausieji motivai, kurie 
kursto žmogų kovoti, užrei- 
škė vienas senatorius.

Taigi, jeigu prezidentas 
tatai atliks, jeigu jis bus 
tiek gabus — varde demo
kratijos sukelti žmonėse tą 
baimę ir neapykantą — viso
kios riaušės prieš konskrip- 
ciją turėtų pasijauti. Ir 
žmonės entuziastiniai* eitų 
kariauti.

A
Rusijos darbininkai žiną 
apie Suv. Valstijų tikslus. 

__j___
TŪLO PRIĖPLAUKA, ru

gpjūčio 5. —• Rooto komisi
ja jau sugrįžo iš Rusijos. 
Vakar ji atvykusi “tulon 
prieplaukon2”- palei Ramųjį 
vandenyną. Apie seredą ar 
ketvergę ji busianti Washi
ngtone, kur josios galva, Ro- 
otas, išduos prezidentui ra
portą. * į

Vienas komisijos narys, 
beje, Chas. Edw. Russelis,< 
pasikalbėjimė su Associated 
Press korespondentu, tarp 
kita užreiskfe, kad daugelis 
“buvusių amerikiečių”, kur 
ipo revoliueijbs sugrįžo Rusi
jon, ten pasakoją, jogei Suv. 
Valstijos įsivėlė dabartinėn 
karėn niekšiškais išrokavi- 
mais — for. sordid reasons. 
Jie dargi tvirtiną, kad šios 
šalies valdžią esanti aršesnė 
negu senasaj Rusijos reži
mas. Taigi, demokratijos 
reikalui ji mažai žadanti.

Ponas Russellis neiškentė 
neapmelavęs ir šios šalies 
socialistų partiją. Jis dar 
sykį užreiškė, jogei Soc. Pa
rty esanti vokiečių propaga
ndistų kontrolėje.

PETROGRADAS, rugp. 5 
— Pagalios paiškėjo , delko 
tapo areštuotas gen. Gurka. 
Ministerių kabineto posėdy
je Nekrasovas pranešė, kad 
jis areštuota delei tūlo laiš
ko, kurį Gurka pasiuntęs nu
verstam carui tuoj po revo
liucijos. Laiške gen. Gurka 
užreiškęs, kad jis ir ant to
liau pasiliekąs ištikimas se
nam režimui. Jo dabartinis 
užsilaikymas — pataikavi
mas revoliucionieriams — e- 
są veidmainystė. Laiškas 
pateko į laikinosios valdžios 
rankas ir Gurkai teko atsi
sėst ten, kur sėdi jo numylė
tas despotas Mikė.

ANGLAI VERŽIASI 
PRIE LENS.

Sulaužė vokiečių liniją 
yardų fronte.

1000

RUSIJOS DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIMAS.

DIDELIS PASAŽIERINIS 
LAIVAS PAVOJUJ.

—t

Noordam užvažiavo ant mi-
* - ■nos; dar nepaskendo; 180 
pasažierių pavojuj.

ANGLŲ KARĖS STOVY
KLA FRANCI JO J, rugp.-6. 
— Associated Press prane
ša, kad pereitą naktį anglų 
kariuomenė užpuolė vokie
čių linijas ties Lens ir išvijo 
priešą iš tvirtai įrengtų po
zicijų 1000 yardų fronte. 
Vietomis anglai pasivarę į 
priekį virš 200 yardų.

Užpuolime dalyvavo vien 
kanadiečiai.

Vokiečių kontratakės ne
davė lauktų pasekmių.

PRANCŪZAI NUGALI 
VOKIEČIUS.

Nutarė atsišaukti į viso pa
saulio darbininkus, nuro
dant gręsiantį revoliucijai 
pavojų.

LONDON, rugp. 5. — Re- 
uterio žinių agentūra pra
neša, kad Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos pil
domasis komitetas nutarė 
išleisti atsišaukimą į viso pa
saulio darbininkus, nuro
dant tragingą poziciją, ku
rion stato Rusijos demokra
tiją tęsimas dabartinės ka
rės ir nuostolius, kuriuos su
teiktų viso pasaulio demo
kratijoms Rusų revoliucijos 
pralaimėjimas.

* AMSTERDAM, rugp. 5.— 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad pereitą pėtnyčią netoli 
Fexel salos, užvažiavo ant 
minos didelis — 12,531 tonų 
įtalpos — Holland-Ameri
can kompanijos laivas Noor
dam. Laivas dar nepąsken- 
dęs. Jisai šaukiasi pagelbos. 
180 jo pasažierių, apleidusių 
šią šalį liepos 11 d., randasi 
dideliame pavojuj.

REIKALAUJA NEAPRI
BOTOS GALIOS.

RUSAI VEJA ATGAL VO
KIEČIUS.

Suėmė 500 belaisvių ir daug 
karės pabūklų.

PETROGRADAS, rugp. 6 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, kad rusai jau 
ytin rimtai pradeda priešin- 
ties vokiečiu besiveržimui. 
Pav., į rytus nuo Bukovinos 
sostinės Czernowitz’o rusai 
vakar užpuolė vokiečių po
zicijas ir išvijo iš ten priešą. 
Rusų rankosna pateko 500 
belaisvių, trįs kulkosvaidžiai 
ir nemaža įvairių karės pa
būklu.

Gi Volynijos fronte rusai 
pagalios atmušė visas vokie
čiu atakas ir tuo budu sulai
kė juos nuo tolimesnio besi- 
veržimo.

Kitose vietose — ties Ba
lanų ir Kimpolungu — rusai
vis dar traukiasi

“Lai gyvuoja Revoliucija”!
“Lai gyvuoja Taika”!

No. 186.
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Tokie žodžiai skambėjo Auditorium’o mi*;nge
4,000 žmoniy susirinko pasveikint Rusijos pasiuntinius

su

kymą Chicagoje dalyvavimu mi
tinge, kurį jam parengė įvairios 
Rusijos išeivių organizacijos, 
subatos vakare, Auditorium’o 
teatre.

Žmonių į tą mitingą susirin
ko 4000 suvirsimi. Salė buvo 
papuošta raudonomis vėliavo
mis ir plakatais, su parašais:

Po pirmininko kalbėjo rusų 
s.-d. kuojios atstovas M. Chino j; 
žydų s.-d. Sąjungos (Bundo) at
stovas, J. Mill; Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos atstovas, Kl. Jur
gelionis; rusų porgresyvių orga- 
nizacijų atstovai, J. Erin ir D. 
Orlowsky; Rusijos ambasado
rius, Boris B. Bachmetjev, ir

monosov.

pasiuntinius,

m a s
vienvkitės” ir tt.

Visos kalbos buvo laikomos 
rusiškai. Įžengiamąją kalbą lai
kė M. Berg, primindamas Rusi
jos revoliucionierius, žuvusius

ir ‘‘įvairių organizacijų” kalbė
tojams, bet del vėlybo laiko pri
sėjo tą prograiho dalį iškast. 
Tuo budu negavo kalbėt rusų 
pravoslavų parapijos klebonas, 
Kukulevsky, ir lietuvių daktarų 
draugijos pirmininkas, Dr. Jo-

kui nurodydamas j tai, kad Ku

socialistu Internacionalo, kuris <■

būvi/ parblokštas karės pradžio-

pieros, įteikė po mitingo vienam 
Bachmetjevo pagelbininkui.

Revoliucines kalbos.
Išimant Eriną ir Orlovskį. vi-
Rusijos išeivių organizacijų

atstovai laikė drąsias rcvoliuci-
si

Mitingo programas.
‘š mitingo atidarymą ir

tra. Tarp kitko ji pa 
naują j j R usljos-hy m ną.

misiją, kaipo ivvoliucinės val
džios pasiuntinius, nurodė, ko 
darbininkiškoji demokralija la-

PETROGRADAS, rugp. 5 
— Vyriausis rusų armijų va
das, gen. Kornilov, pasiuntė 
Kerenskiui telegramą, ku
rioje jis reikalauja, idant 
(niekas neturėtų kištis į jo 
patvarkymus fronte. Prie
šingame atsitikime jis nega
lėsiąs tinkamai išpildyti sa
vo pareigų.

Turi naujų laimėjimų 
Belgijoje.

LONDONAS, rugpj. 6. — 
Oficialis Londono praneši
mas sako, kad franeuzų pul
kai vakar padarė naują pro
gresą ties Bixschoote, Belgi
joje.

Keliose kitose Belgijos 
fronto vietose vokiečiai ne- 
pasekmingai atakavo talki
ninkų pozicijas.

Vienoje vietoje volįpčiai 
desperatiškai atakavo por
tugalų pozicijas Francijoj. 
Užpuolikai, tečiaus, turėjo 
grįžti atgal į savo pozicijas, 
aplaikę pasibaisėtinų nuos
tolių — sako Londono pra
nešimas.

VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽPULT BAGDADĄ.

ZIMMERMANN AT
STATYTAS?

Pašalintas ir maisto dikta
torius Batockis.

BERLINAS, rugpj. 5. —

praneša, jogei kancleris Mi
chaelis atstatę^ du savo mi- 
nisteriu — u
minister) Alfred Zimmer- 
manną ir maisto diktatorių 
Batockį. Pirmojo vieton es
ąs psakirtas Dr. Kreslman- 
n’as, antrojo — Waldow’as.

Oficialio pranešimo apie 
tai betgi stoka.

nuomone, misijos .. .............
turi užtikrint k 
siu darbininkams.
lį ekonomiškai ir iškovot pasau
liui taiką. Rusijoje sąlygas dar 
nepribrendusios prie to, kad te
nai tuoj butų galima naikint pri
vatinės nuosavybės sistemą; 
kas dabar Rusijoje mėgina 
tai daryt, tas ne stiprina revo-

ienio reikalu išpildžius savo uždavinius, Ru
sijos demokratija turi stenglies

RASINĖS RIAUŠĖS KEN
TUCKY VALSTIJOJ.

Valdžia skubiai siunčia ka
riuomenę j atsitikimo vie-

Ameirkos

kalbėtojas, 
santykius 

i ir Rusijos darbo 
Bundas,” pasak jo.

visuotina taika. Tos c
su jai privalo padėt 
demokratija.

Žydų “Bundo”
Mill, gražiai nupiešė 
tarpe ž 
žnnmių. c

yra la organizacija, kuri senai 
čmč skelbti, jogei žydų tauta 
pasiliuosuos tada, kada pasi- 
liuosuos Rusija. “Laisva Rusi-

AUSTRAV BOMBARDUO
JA ITALIJOS MIESTUS.

ROMA, rugp. 6. — Iš Ro
mos pranešama, kad austrų 
orlaivininkai suskato bom
barduoti neapginklius Itali
jos miestus. “Užpuolimai 
nedavė lauktų priešui pasek
mių, vieną jų orlaivį~nušovė 
musų artilerija ant Po upės, 
Orlaivininkas paimta belais- 
vėn” — sako oficialis Romos 
pranešimas.

Falkenhayn vadovaus 
užpuolime.

GENEVA, Šveicarija, ru
gpj. 6. — Gauta žinių, kad 
vokiečiai greitu laiku ren
giasi užpult žymų Mesopota
mijos miestą Bagdadą, kurį 
nesenai anglai atėmė iš tur
kų. Vyriausiu turkų armi
jų komanduotoju busiąs gen. 
Falkenhaynas, tas pats, ką 
pernai išvijo rumunų armi
ją iš Transylvanijos ir di
džios dalies Rumanijos.

LEXINGTON, Ry., rugp. 
5. — Webster ir keliuose ki- 
pavietuose baltieji rengiasi 
pradėt skerdynę. Tuksatn- 
čiai negrų didžiausioje pani
koje apleidžia minėtuosius 
pavietus.

Valdžia skubiai siunčia ka
riuomenę į pavojaus apimtas 
vietas.

žydu tautos Palestina.” Ir tas 
“Bundu” pranašavimas išsipil
dė: Rusija pasiliuosavo. ir nu
krito pančiai nuo pavergtųjų 
sios tautų. Bet Rusijos 
liucija neša laisvę ne tiktai savo 
tautoms; jie stiprina darbinin-

ji kelia liaudis prieš imperialisti
nes valdžias, kurios įvėle pasaulį

PAVOGĖ KATARINĄ II.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedrą; truputį vėsiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 80, žemiausia —

BERLINAS, rugpj. 6. — 
Vokietijos valdžia persergs- 
ti visus gyvenančius jos ri
bose svetimšalius, būtent, 
kad norintis apleisti Vokieti
ją turi išpildyti tam tikrą 
aplikaciją ir įteikti ją val
džiai ne vėliau kaip keturias 
savaites prieš apleisiant ša-

Sako, tai kareivių darbas.
PETROGRADAS, rugp. 5 

— šeši apsiginklavę plėšikai 
vakar įsiveržė senato budin- 
kan ir pavogė daug istorinių 
brangenybių, jų tarpe ir si
dabrinę Katarinos II statu- 
ją, viso už $750,000 vertės. 
Plėšikai nepagauta. Tvirti
nama, kad plėšikų tarpe bu
vo tris kareiviai.

Ovacijos Kl. Jurgelioniui.
Trečias organizacijų

Kl. Jurgelionis, padarė savo kal
ba didžiausią įspūdį į kalbėto- 
jus. Jisai išreiškė panašias min- 
tis, kaip ir pirmesnieji kalbėto
jai, tik jo kalba.gražiau buvo 
sutvarkyta ir jisai pasakė ją su 
artistišku gabumu. Kone po 
kiekvienos frazės sekė triukšmi
ngi delnųjdojimai, vietomis pa
virsdami į tikras ovacijas kalbė
tojui. Ilgiausias ovacijas 
likoje išaukė Kl. Jurgelionio 
džiai, kad ‘‘pasaulis turi

■ (Seka ant 2-ro
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Pasveikinimas Laisvajai Rusijai gales būti panaikinta, o jos vie 
ton įvesta kokia monarchija

Telephone Canal 1506

Užaisakomoji kaina:'
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

Savaitei ..................... 12 centų
Mėnesiui ....................  50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
ctekia, dienraštis siunčiamas paČtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kita r, ne Chicago], metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
•1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sai* kitur užsieniuose $8.00 metams.

Riaušes 
Amerikoje.

Žmonių pasipriešinimas 
priverstinam kareiviavimui 
pasiekė tokio laipsnio, kad 
daugelyje vietų ėmė kilti 
ginkluotos riaušės.

Smarkiausiai pasipriešino 
Oklahomos valstija, kurioje 
penkiuose pavietuose val-

pasiuntė kariuomenę pries 
riaušininkus.

Kįlant panašioms riau
šėms ir kitose vietose, val-

priešgynas malšinsianti gin-

lėliams kariškais teismais 
bei mirties bausmėmis.

Šitų “demokratiškų” žy
niu prieš žmones valdžiau

ji butų paisius konstitucijos 
ir nebūtų brukus jiems per 
prievartą tokių dalykų, ku- 
i iems pritarimo žmonys?

Valdžia šiandie, žinoma, 
yra pakankamai stipri, kad 
nepaklusnius žmones nuvei
kus. Bet ne'visur tiesa, kur 
yra^spėka. O spėka be tie
sos negali amžinai viešpa
taut.

Rodo savo 
veidą.

Anglijos ministerių pirmi
ninkas, Lloyd George, vėl 
atlaikė prakalbą.

Šita jo prakalba atkreip
ta prieš Rusijos ir prieš An
glijos demokratijas.

Lloyd George pasinaudojo 
tąja proga, kad Rusija per-

politika esanti netikusi. Spe
cialiai kalbėtojas pasmerkė 
Rusijos taikos sąlygas—“ 
aneksijų ir kontribucijų”,

> Rusijos ambasadoriaus, B. 
A. Bachmetjevo, priėmimui 
parengtasis mitingas, 4 d. 
rugpjūčio m., Auditorium 
teatre, buvo didele revoliu
cijos ir taikos demonstraci
ja.

Jo pasisekimas buvo be
veik netikėtas patiems ren
gėjams.

Iki-pat paskutinių dienų 
buvo tikrai nežinoma, kokios 
organizacijos prisidės prie 
rengimo. Pirmutinis komi
tetas, susitvėrusis tuo tiks
lu, susidėjo iš žmonių, tu
rinčių nedaug bendra su Ru
sijos revoliucija. Jo kvieti
mams todėl pritarė dau
giau konservatyvės ir atža- 
gareivės, negu progresyvės 
ir revoliucinės organizaci
jos. Rezultate į konferenci
ją rusų misijos priėmimui 
įėjo stačiatikių popas (uolus 
monarchijos šalininkas) ir 
visokie abejotinos reputaci
jos gaivalai. Socialistinės ir 
darbininkiškos organizaci
jos prie tokių aplinkybių 
viena po kitos atsisakė da- 
lyvaut tame rengime.

Bet paskui dalykai persi
keitė. Kaikuriu revoliuci- 
nių organizacijų veikėjai at
rado, kad nebus gerai duot 
atžagareiviams patriotams 
pasinaudot rusų misijos at
važiavimu savo agitacijos ti
kslams. Jie nutarė pamė
gint perkeist komiteto są
statą ir priduot misijos pri
ėmimui kitokį pobūdį.

Tatai jiems ir pavyko. At
vykus į konferenciją keletui 

. socialistų, komitetas tapo 
i perrinktas išnaujo, ir tie e- 
> lementai, kurie nepritaria 
Rusijos revoliucijos tiks
lams, turėjo prasišalinti.

Dabar ėjo klausimas tik
tai apie tai, kaip pritraukus 
prie rengimo tas revoliuci
nes organizacijas, kurios pi
rma, del netikusio komiteto 
sąstato, buvo atsisakiusios 
nuo dalyvavimo. Del laiko 
trumpumo tatai pasisekė ti
ktai išdalies.

Paskutinėje savaitėje su
tiko prisidėt ir Lietuvių Da
rbininkų Tarybos laikinasai 
komitetas. Už kalbėtoją 
Auditorium’o mitinge jisai 
paskyrė Kl. Jurgelionį, ir, 
kaip pasirodė, šis kalbėtojas 
padarė didžiausią įspūdį į 
publiką.

Kadangi nebuvo laiko pla
čiai išgarsint mitingą, tai sa
lė nebuvo pilna, bet apskai
toma, kad joje vis dėlto su- 
sirinko į 4,000 žmonių arba

įr daugiau. Ir tas didelis susi- 
Rusijos revoliucionierių pa- rinkimas pavirto įspūdinga 
stangas kontroliuot armiją, demonstracija už taiką ir 

Smerkdamas taiką be a- revoliuciją.

Kl. Jurgelionio kalba Auditorium’e

Su džiaugsmu sveikiname 
Jus, naujos, didžios, revoliu
cinės Rusijos pasiuntiniai— 
Rusijos triumfuojančios lia
udies ir jos didžių idėjų!

Vardu nuteriotosios ša
lies, vienos Rusijos tautų, 
kuri kentėjo cariškosios val
džios persekiojimų žiauru
mus, vardu lietuvių darbi
ninkų, kurie per ilgus metus 
įkartu su Rusijos proletarių 
j at u kovojo už bendrąją lai
svę, čia, likimo ištremti į sve
timą kraštą, mes sveikina
me Jus ir Jųsų asmenyse 
pergalėjusiųjų Rusijos Re
voliuciją.

Rusijos Revoliucijos lai
mėjimas turi patapt ir lietu
vių darbininkų laimėjimu. 
» Nors Lietuva šiuo laiku 
kenčia sųlygas, baisesnes, 
negu kuomet-nors, nors Lie
tuva, būdama atskirta nuo 
Rusijos, dar negalėjo įvy- 
ikint savo Revoliucijų, ir lie
tuvių proletarijatiii dar pri- 
seis kovot su savo katalikiš
kais kunigais, su dvarinin
kais ir kitais kontr-revoliu- 
Įciniais gaivalais,—bet lietu
vių proletarijatas jau pa
skaitė Rusijos Revoliucijos 
pergalę savo pergale ir Ru
sijos saulę savo saule.—

Mes tikime, 
kad didi saulė,
jo ant Rusijos, tiesos ir tai
kos saulė, užtekės ir suspin
dės ir ant išdraskytosios 
Lietuvos žemės, ir Lenkijos, 
ir Kurlendijos.

Rusijos Revoliucijos kar
das galingu smugiu nukirto [ taika, proletarinė taika yra

mes žinom, 
kuri užtekė-

.publikų, pastatytų ant prie- 
ispaudos, plėšimo ir išnaudo
jimo.

Taip! Juk priespauda vie
špatavo ne vien Rusijoje; ji 
tebeviešpatauja visur — ir 
monarchiškose ir vadinamo
siose laisvose šalyse. Ir to
dėl tai viso pasaulio paverg- 
tiemsiems teikia įkvėpimo 
Rusijos revoliucija, todėl tai 
visų šalių proletarai su di
džiausiomis viltimis seka 
kiekvienų Rusijos Revoliuci
jos žingsnį. Rusijos Revo
liucijos pasisekime jie mato 

iUŽtikrinimų viso pasaulio 
revoliucijos-pasisekimui.

Bet kad kova už demokra- 
tybę, kad demokratijų per
galė butų labiau galima ir į- 
vykinama, tai pasaulis turi 
visų-pirma apleisti beprotiš
kų kruvinų skerdynių apka- 
kasus.

Vienintelis būdas per- 
traukt karę tai tuoj aus pa
daryt taika; vienintelės tai
kos sųlygos tai tos sųlygos, 
kurias paskelbė Rusijos pro
letary atas ir Rusijos revo
liucinė demokratija — taika 
be aneksijų, be kontribucijų 
ir tuo pamatu, kad kiekvie
na tauta turėtų teisės sprę
sti apie savo likimų.

Senosios imperialistinės 
valdžios dar priešinasi tų są
lygų priėmimui. Tos sųly
gos nesutinka su plėšimo ir 
grobimo politika. Bet jas 
priima revoliucinis proleta
rijatas ir demokratijos viso
se šalyse. Nes demokratinė

kad ir ne su Komanovu priešą- 
i. kyje.

Kariauti gi priešinga jos įsi- 
Į tikinimams. Pagalios ir paties 
žmogaus gelbėjimosi instinktas

v o j u n savo g y v a s t į. 
“Savi marškiniai visuomet yra 
arčiau kūno”, sako patarlė. 
Gerai pavienio kareivio jautimą 
atvaizdina vieno kareivio atsa
kymas Kcrenskiui, raginusiam 
padaryti ataką ir žadėjusiam po 
karės išdalinti žemes: “Kas 
mums iš tos žemės, jei mes žu 
sime atakoje.” Tą jaučia kiek
vienas žmogus ir reikia didelio 
pasišventimo, savęs pasiaukavi- 
mo. eiti ir žūti už kilų reikalus,

žmonių, kurie sąmoningai gul
dytų savo galvas už kitų reika
lus, ne laug atsiras.

Pas’li ui pasy Jame padėjime 
ir sustoti kariavus, arba bent ✓5usilai’<vii nuo mušiu, irgi ne- 
galima. Vokietii i tuosyk iš- 
traukdami kariuomene iiug vie
no fronte, galėtų lengvai sumuš 
ti savo kitas priešininkes, Angli
ją ir Franciją ir visu sunkumu

ti. O Vokietijos, kaip Anglijos, 
imperialistai turi nepasotinamą

sijos demokratijai.
Kitas dalykas butų, jei nors 

talkininkai atsižadėtų nuo užka
riavimų. Tuosyk ir kerė gi ei
čiau užsibaigtu. Ret to visai ne

galvą kraujo trokštančiai 
hydrai, ir senoji tvarka, 
priespaudos ir pavergimo 
tvarka, retežių ir pančių ir 
baisių kankinimų tvarka — 
senoji kriminalės autokrati
jos tvarka, milionų prakeik
toji, nebesugrįš niekuomet. 
(Savo kruvinojo sosto ji ne
beįsteigs nė Rusijos žemėje, 
nė Lietuvoje, nė Lenkijoje.

Bet Rusijos Revoliucijos 
.darbas nepasibaigė carizmo 
nuvertimu. Galingas Rusi
jos Revoliucijos smūgis su
drebino visą pasaulį, ir visur 
paskiro sostai karūnuotųjų 
ir nekarunuotųjų carų ir pa
sviro supuvusieji pamatai 
dabartinių imperijų ir res-
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pamatas demokratijos ir 
proletary a to pergalei ant 
buržuazijos — vienintelei 
pergalei, kuri yra galima 
šios kares pasekmėje.

Tegul tad revoliucine Ru
sija nenusigąsta valdžių, ku
rios trukdo taikos vykinimą. 
Raktai prie visuotinos taikos 
yra revoliucines Rusijos ran 
koše, ir paskui ją eis visų 
tautų žmonės, nepaisydami 
savo valdžių.

Lai gyvuoja Laisvoji Revo
liucinė Rusija!

Lai gyvuoja Taika!
Lai gyvuoja viso pasaulio 

Revoliucija!
(Versta iš rusų kalbos.)

Skaitytoju Balsai
už rinkas ir užgrobimus. Ru-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

TARP KŪJO IR PRIEKALO.

Rusijai lodei prie dabartinių 
aplinkybių, nieko kito nelieka, 
kaip, kad ir prieš savo norų, ka
riauti ir laukti kol arba visų ša 
lių darbininkai sukils ir sustab
dys tas beprotiškas skerdynes, 
arba visos kariaujančios šalis

toliau kariauti ir bus priverstos 
taikinties nežiūrint kokiomis sa- 

t

lygomis. Kitokio išėjimo, bent 
aš, nematau. Ir mano nuomone, 
visi tie, kurie kelia sumišimus, 
stoja prieš laikinąją valdžią, 
sunkiai nusideda prieš revoliuci
ją ir jos iškovotąją demokrati-

eivių jiegas ir rengia kontr-re- 
voliuciją. , K. Vrs.

’’Lai Gyvuoja Revoliucija!”

beprotiškų kruvinų skerdynių 
tranšėjas” ir jo šauksmas “Lai 
gyvuoja Taika, Lai gyvuoja vi
so pasaulio revoliucija.”

Ambasadorius Bachmetjevas, 
matoma, ėmė nervuoties, kada

neksijų ir kontribucijų, An
glijos ministerių pirminin
kas parodė, kad Anglija ne
atsisako nuo aneksijų ir kon
tribucijų. Vadinasi, jisai 
pripažino, kad Anglija turi 
imperialistinių tikslų šioje

Lloyd George’o ataka 
prieš Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Tarybą buvo pada
ryta tuo tikslu, kad diskre
ditavus tuos Anglijos revo
liucionierius, kurie tenai 
tveria panašią j rusų orga
nizaciją.

Bet ar neklysta ponas mi- 
nisteris? Jo atakos ar tik 
nepaskatins revoliucionie
rius Rusijoje ir Anglijoje į 
dar smarkesnę kovą su im
perializmu? ,
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pirmininkas ir 
trįs kalbėtojai, atstovavu
sieji revoliucines organiza
cijas—rusų s.-d. kuopą, žy
dų s.-d. “Bundu” ir Lietuvių 
Darbininkų Tarybą—, pa
brėžė, kad jie Rusijos revo
liucijoje mato milžinišką 
darbininkų pergalę ir galin
gą taikos paspirtį. Rusų ko
misija, nežiūrint visų man
dagių frazių kalbėtojų svei
kinimuose, buvo .jiems tik
tai proga išreikšt savo min
tis apie revoliuciją ir apie 
kare.

Gražiausią ir turiningiau
sią kalbą pasakė Lietuvių 
Darbininkų Tarybos atsto
vas, Kl. Jurgelionis. Kone 
kiekvienas jo kalbos sakinys 
iššaukė karštų aplodismen-, 
tų, o pabaigus jam kalbą 
šauksmu už taiką ir revoliu-

Tamsiame, nejaukiame laike 
kįlo Rusijos revoliucija, nušluo- 
dama kruvinojo caro sostą. 
Sunkiose, ir labai sunkiose ap-

— laisvoji Rusija. Sunkias die
nas priseina pergyventi jaunu
tei demokratijai. Ji, stačiai sa
kant, yra tarp kūjo ir priekalo.

Senoje Europoje upeliais lie
jasi žmonių kraujas. Šimtme
čiais tausotas žmonių turtas nai
kinama. Eina baisiausia karė

ciją, publika padarė kalbėto
jui ovaciją, kuri tęsėsi pen- 
fketą minutų su viršum.

Jurgelionio kalbą skaity
tojai ras šiame “Naujienų” 
numeryje.

Mitingas Auditorium’e pa- 
Irodė rusų misijai, ką mano 
-demokratinė Rusijos išeivy- 
bė.

Ir tas padaro jos padėjimą y tin 
sunkiu.

Visos šalįs kariauja delei rin
kų, grobio, jų tikslai grynai im
perialistiniai — pasigrieĮbti tą 
ką galima ir kiek galima. Kol 
Rusijoje buvo caro valdžia, ji, 
žinoma, pritarė tiems karės tik
slams. Ji netik pritarė, bet vie
na iš pirmųjų įsimaišė į karę.

Dabargi caro valdžia nusirito 
nuo sosto, jos vietą užėmusi de
mokratija, negalėjo ir negali 
pritarti imperialistiniai karei. 
Ir Naujoji Rusija paskelbė, kad 
ji ne kariaujanti už užgrobimus, 
ji nenorinti svetimų žemių; jos 
taikos sąlygos — taika be anek
sijų, kontribucijų, kiekvienai 
tautai paliekant teisę spręsti 
apie savo likimą. Ji paskelbė 
pasauliui, kad ji nori taikos ir 
rūpinsis ją kuogreičiausia įvy
kinti.

Bet Rusija prieš savo norą tu
ri kariauti. Leisti Vokietijai su
mušti Rusiją ji negali, nes tas 
reikštų galą ką tik gimusiai de^ 
mokratijai. Juk ir . caro val
džia. liko numesta vien už tai, 
kad nepajiegė tinkamai apginti 
savo šalį. Jegu ir demokratija 
negalės apginti šalies, tad ir ji

prieškarine demonstracija. Ir 
savo kalboje jisai ilgai mėgino 
surast tinkamų žodžių, kad, iš 
vienos pusės, neprasilenkus su 
auditorijos upu ir, iš antros pu
sės, kad išreiškus savo, kaipo 
oficialio valdžios atstovo, pozi
ciją.

Misijos atstovų kalbos.

Rusų misijos viršininko kal
ba buvo apie reikalingumą
“gint revoliuciją.” Jisai kalbė
jo “diplomatiškai.” Gana sim
patišką įspūdį paliko publikoje 
prof. LomOnosovas. Jisai pri
rodinėjo,. kad Rusijos demokra
tija privalo kovot bendromis 
jiegomis už bendrus tikslus. Ru
sijos revoliucija esanti dabar 
dideliame pavojuje, ir butų pra
gaištinga tokiu momentu demo
kratijai kovot tarp savęs del me
nkesnių skirtumų.

Anglų spaudoje tilpo ilgokas, 
bet pusėtinai iškreiptas mitingo 
aprašymas.

“Tribūne” meluoja.

tis “Tribune”, kurią žmonės 
jau senai praminė “didžiausiu 
pasaulyje melagiam,” neapsiė
jo be melo ir šį kartą. Pasak 
jos, visas Auditorium’o susirin
kimas buvęs labai “patriotiš
kas,” ir visi kalbėtojai entuzias
tiškai stoją už “talkininkų rei-

kalą” (the cause of the allies), 
tik štai pakilęs “Lietuvių Socia
listų ir Darbininkų Organizaci
jų. Tarybos” atstovas, Kl. Jur- 
gelonis, ir užreiškęs: “Pasaulis 
turi išeit iš tranšėjų!” Ir jo žo
džiai puolę į susirinkimą, “kaip 
bomba.” Girdi, Jurgelioniui 
švilpę, ir žmones, sėdėjusieji ant 
estrados, jam nepritarę (kas yra 
melas).

Tas laikraštis tečiaus pripažį
sta, kad Jurgelionio kalba buvo 
įspūdingiausia, ir tik iš jos vie
nos jisai paduoda ištraukų.

Visi patenkinti.
Nuostabu, kad Lietuvių Dar

bininkų Tarybos atstovo kalbą 
gyrė visokie žmones. Ją gyrė 
žydų darbininkai, atėjusieji po 
mitingo pasisveikint su lietuvių 
atstovais. Ją pagyre rusų pra
voslavų popas; girdi, “tik šitas 
vienas žmogus gerai nušnekėjo.” 
Ją pagyrė rusų “bolševikų” laik
raščio reporteris; pasak jo, tai 
vieno tik Jurgelionio kalba bu
vus “bolševikiška” (mat, Jurge
lionis yra didelis žmogus, tai 
reporteris jį priskaitė prie “bol
ševikų”). Lietuvių Darbininkų 
Tarybos kalbėtoju patenkinti 
lietuviai socialistai ir tautinin
kai. Vienas jų, tautininkų, ypa
tingai džiaugėsi, kad lietuvis 
“subytino” visus kalbėtojus.

Tatai narodo, kad ir nebūnant 
patriotu, galima “pakelt savo 
tautos varda.” c
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I Sveikatos Skyrius

Atsakymai j klausimus.
Ad. K—ui iš Weatherley, Pa.
Tik egzaminuojantis daktaras 

gali padaryti tikrą diagnožą, o 
ne kitur gyvenantis. Patariu 
kreipties į vietos gydytoją.

F. S. iš Chicago. — Diagnozo 
per laikraštį nedarau, nes tai yra 
negalima be išegzaminavimo. 
Todėl ir jūsų klausimo netalpi
nu. Ką ligonis jaučia, iš to tik 
kelios ligos tegali but isspėtos; 
tūlose ligose asmens istorija tik 
patvirtina gydytojo radimus, o 
yra tokių ligų, kurių pasakyti iš 
ligonio pasakojimų visai negali
ma. Taip-pat yra, ir su jumis. 
Eikite pas gydytoją.

A. A. Dix iš Manchester, Conn., 
rašo:

Gavus slogas, pradeda man 
bėgt pūliai iš nosie-s ir už poros- 
trejeto dienų prasideda žymus 
kosėjimas. Pradėjus rūkyti ir 
durnus traukti į plaučius, kosė
jimas sustoja. Nosis varva net 
ir vasaros laike.
Atsakymas:

Sunku duoti atsakymą, kada, 
rašėjas nieko neklausia. O jis 
rašo tik todėl, kad pasisakyti 
man savo simptomus, ar nori 
ko klaust — kas išspes. Ir tokių 
laiškų ateina- daugybė. Jeigu 
jis norėjo žinot, kokią jis ligą 
turi, reikėjo klaust. Iš tų symp- 
tomų, kokius jis duoda, išrodo, 
kad gali būti chroniškas bron
chitis, gali būti asthma, gali bū
ti džiova, gali būti ir kelios ki
tos ligos. Tankus slogų gavi
mas ir kosėjimas turi būti ati- 
don paimli, nes jie neretai reiš
kia džiovos pradžią. Bet tik vie
tos gydytojas gali ištirti, nes jis 
išklausinės reikalingus klausi
mus, išklausys plaučius, širdį 
ir 1.1, ir kitus tyrinėjimus pada
rys. Tabakas yra nervų silpnin
to jas, todėl jis gali sustabdyti 
plaučių spazmas (kosulį), bet 
ligos jis negydo.

Nosies varvėjimas (puliavi
lnas) rodo, kad joje yra užde
gimas, kuris gali būti uždegi
mas pats savimi arba paeiti nuo 
augimų nosyje bei jos skyriaus 
išsikreipimo. Gal tik operacija 
ją pataisyti, o gal vaistai pagel
bėtų, jei nėra priaugusi arba iš
kreiptas jos skyrius (septum). 
Šiaip ar taip, o tik vietos dakta
ras tegali matyti, kas joje yra. 
Kiti klausėjai malonės tokių ne
aiškių dalykų nerašinėti.

Dr. A. Montvidas.

Korespondencijos
------------------------- (

PITTSBURGH, PA.
Jaunuoliai susirūpinę kare.
Trįs metai atgal Soho dalyj 

susitvėrė draugijėlė “Pekey” iš 
čia gimusių lietuvių. Tos drau
gijėlės tikslu buvo rengti pasi
linksminimo vakarus, o vasaros 
laiku — išvažiavimus ir pikni
kus, kad gerai išsigėrus ir tu
rėjus šiaip, anot jų “good time.” 
Bet pereitais metais ta draugijė
lė perkeitė savo vardą ir pasiva
dino “Soho Jaunimo Ratelis” ir 
pradėjo priiminėti naujus na
rius, netik čiagimius, bet ir iš 
Lietuvos atvažiavusius, bile tik 
smarkus vyras butų. Dabar na
rių turi apie 40.

Nors draugijėlės vardas ir li
ko permainytas, bet tikslas vei
kimo nepersimainė — veikiama* 
buvo vien tik smagiam laiko 
praleidimui. Rel dabar jau vis
kas mainosi.

Liepos 29 d. minėtasis Soho 
Jaunimo Ratelis (Pekey) paren
gė pikniką, kuriame ir man te
ko būti. Gražu buvo žiūrėti į 
besilinksminantį jaunimą.

Susirinkus jaunimui vienan 
buriu drg. J. Rudzenskas pasa
kė trumpą prakalbėlę, kviesda
mas visus išreikšti savo nuo
monę linkui karės ir išsigelbė
jimą nuo jos. Visokių-visokiau- 
siu nuomonių išreikšta. Vieni C v
darodinėjo, kad jau milionai 
darbininkų yra žuvę ir jie nie
ko nelaimėjo. Todėl neverta 
važiuoti į Franciją ir eiti kariau
ti. Valdžia, žinoma, persekio
sianti ir ne vieną nužudysianti 
už priešinimąsi karei, bet tada 
nors pasaulis žinosiąs, kad mes 
mirėm už žmoniškumą, kad 
mes nenorėjome kitų žudyti. 
Tečiaus daugelis su tokia nuo
mone nesutiko. Pagalios atsira
do viena nuomonė, su kuria visi, 
sutiko, o tai tas, kad visi mes 
darbininkai turime organizuo- 
ties, dėties prie Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos ir ki
tų panašių darbininkų organi
zacijų, nes lik visiems darbinin
kams susivienijus bus galima 
panaikinti kares.

Po to pasikalbėjimo vėl buvo 
žaidžiama, linksminainąsi. Tik 
vienas dalykas peiktinas, kad 
toks puikus jaunimas, o varto
ja svaiginančius gėrimus.

Ten Buvęs.

SO OMAHA, NEBR. ..
Laidotuvės. Kareiviai.

Liepos 22 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu M. Tarainavi&enė, 
viena iš seniausių ir turtingiau
sių šio miestelio lietuvių. Ligos 
priežastis — akloji žarna ir ki
tos ligos. Mirė ligonbutyj po' 
operacijos.

Velionė prigulėjo prie dviejų 
draugijų: SLA. 87 kuopos ir šv. 
M. P. Ražančavos Moterų dr-jos. 
Kaipo moteris, ji skyrėsi nuo ki
tų moterų tik tiek, kad ji mėgo 
skaityti laikraščius ir įdomavo 
bėgančiais gyvenimo reikalais.

SLA. 87 kp. sušaukė nepap
rastą susirinkimą delei veliones 
laidotuvių.

Liepos 24 d. įvyko iškilmin
gos laidotuvės. Kunigas, pasakė 
griaudingą pamokslą pagirda- 
mas velionę, kad ji buvo duosni 
del bažnyčios ir nesigailėdavo 
aukų. 

A.

Velionė paliko dideliame nu
liūdime vyrą su kelioliką yai- 
kų.

Iš vietos lietuvių, 5 jaunuoliai 
liuosnoriai įstojo kariuomenėn, 
o apie 4 bus pašaukti konskrip- 
cijos keliu.

Atsirado pas mus tokių “ge
radarių”, kurie rengia balius ne
va naudai kareivių. Kviečia
mos buvo ir lietuvaitės prisidėti 
prie tų bakų renginio, bet jos 
paabejojo apie tokių balių nau
dingumą ir nesutiko juose da
lyvauti. — Korespondentas, 
tfe H * ----- 7^
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Aš Geibsta Sergančius Kalejimų pakeitė įvažiavimu į 
Rusiją.

Jauni, Viduramžiai ir Seni žmones
Liepos 28 d. iš čia, Amerikos 

valdžios verčiamas, išvažiavo į 
Rusi jų drg. Deič. Drg. Deič 
pirm kelių mėtų prasikalto val-

tikos rorma yra Ha; o del 
užlaikymo tėvo —Įblankos For
ma No. 136. Tų dffidayitų bla
nkas prideramai išpildžius ir 
pas Notary Public užtvirtinus,

jus. Kūdikiško budo, matyt, 
neužmiršus, priėjo prie auto
mobiliam pažiūrėti į jo sėdynės, 
o gal da butų ir jo ragų paspau-

Ar jus kuomet nors mėginote pasi
gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 
kad jus gydėtės tiek daug sykių kad 
jus nustojote visą vilt j kuomet nors 
pasigydyt. Mano viso amžiaus triū
sas prirengė mane prie pasekmingo 
gydymo visų chroniškų ligų, kurias aš 
apsireiškimus jvairių ligi?, bet aš ži
nau priežastis ir geriausi gydytojai su
tiks su manimi kad išgydymui ligos 
gydytojas turi pajiegti surasti tikrą li
gos vietą ir priežastį jos. Jis turi ži
noti, kaip prašalinus priežastį ir to
kiu budu ligos nebus. Tūli daktarai 
bando gydyti apsireiškimus ; afi gy-

žiavo į Ameriką. Atvažiavęs į 
Ameriką apsigyveno Detroite, 
kur buvo socialistų kuopos se
kretorium. Amerikai įsimai
šius j karę, jis pradėjo vesti 
smarkių agitacijų prieš milita- 
rizmą ir kad jaunuoliai neitų 
registruoties. Už tų agitaciją

Boardui. Čia reikia pažymėt, 
kad reikalaujant paliuosavimo 
remianties tuo, kad turi senų tė
vų užlaikyt, reikia, kad tėvas, 
kuriam duodi užlaikymų, išpil
dytų tinkamų affidavitų. Jeigu 
tėvas gyvena Europoj, tai to, ži
noma, veikiai negalima padary
ti. —Page!bos Kom.

Jai dirstelėjus, iš automobiliam 
dugno pakilo vyro galva. Mer
gina sukliko, kaip gyvates įkas
ta. Vyro galva vėl prapuolė. 
Turbut mušto apie bankų ir na-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorijas 1025 W. 18tk 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TURĖKITE
p'm U

No. 95618

Užtiki. Geriausias Gydymas. Taupyki! Pinigus

dau pačias ligas, ir štai kodėl aš turiu pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
Vyrai gydomi geriausiais medikaliais gabumais, naujausiomis metodomis. Ma

no fpectaiiškumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip: Gonorrhea, dabartinė arba il
gai stovinčią, Varicocele, Stricture, Prostatitis, Piles, Syphilis, Hydrocele, Neuras
thenia. Inkstų ligos ir Kataras.

DR. H. S. WHITNEY
505 S. State St., kamp. Congress st. CHICAGO, ILL.

Ofiso Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro ; nedėliomis 10 ryto iki 2 po pietų.

Yth (taute sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kurj 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą. Del labo tokių ypatų afi suteiksiu

Patarimą ir Egzeminavimą Visai
Dykai.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bus didelė pagelba tiems visiems, kurie reikalau
ja patarnavimo žinovo specialisto.

Wasserman Kraujo Bandymas, Pilnas Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ap
žiūrėjimas, arba vartojimas Vaccines, Serums arba Bacterins bus suteikt už per
kamą kainą kuomet reikalinga.

tapo areštuotas ir pasodintas 
kalėj i man. Teismas turėjo 
įvykti liepos 23 d. Jam gręsė 
du metai kalėjimo ir $10.000

Dešimta valanda.
Bizniai užsidarė. Po kelių 

minutų bankierius, o gal Real 
Estate agentas, pakelė galvų, 
paskui pečius, paskui pasturgalį.

Te). Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
icai

its Vartoju Tikrą Importuotą Prof. Erlich’o

606-9I4 žangiųjų draugijų konferencija 
gavo laiškų nuo drg. Deič, ku
riame buvo prašoma, kad tuoj 
butų pranešta rusų konsului ir 
kad jis atvažiuotų dar prieš tei
smų į Detroitu, kas tuoj ir lapo

Pilkas automobilius sustojo 
ties geltonu muru. Išlipo keli 
vyrai. Nuėjo j tų geltonąjį na
mų. Du pabuvo priemenėje, 
vienas palypėjo tropais, ten pa-

Viens anųdviejų Ino tarpu už-

boję. Krautuvninkas lietuvis 
paklausė, ko jis nor. Tas atsa
ke, kad atvažiavę namo apžiu-

Rusijos konsulas Chicagoje

pareikalavo, kad Deičo byla bu
tų atidėta. Drauge konsulas 
paprašė teismo ir prokuroro pa- 
liuosuoli drg. Deič, nes jis da
bar, kaipo politiškas pabėgėlis 
gali grįsti į Rusiją. Teismas su 
tuo suliko ir atidavė Deičą kon-

1 V^LJIą I1V1Į JZA-KIXt) C4 V V CIZjACA V

pats bankierius, kuris, girdi, per 
mus vedė tarybas. “Mes esam 
Real Estate agentai”, — pasa
kė vyras, žiūrėdamas į namo 
sienas, net nosį užnerdamas ant 
lentynų, kur gulėjo laikraščiai, 
kelios knygelės ir kiti mažmo
žiai. Turbut manė, kad lietu-

kasis automobilius ėmė ristis to
lyn ir tolyn.

Jo užpakalyje sale raudonos, 
lyg kraujas, šviesos buvo ma
tyt numeris “95618.” J. B.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Soro
c* (ĮTAISYTAS iŠ fprmulos-
W recepto; suteikto ifimintin- 

gu Egypto zokoninku,

Gydytojas it Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 ...  873/oC į mėnesį
50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62!/2 į mėnesį

100 ....... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra

j mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

rhMBOiaaw^^M^OKJiiawMi^
R» " »■■■■»■■. I I ............... ..................................................... ......................................................... ....

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgai 

Ofisas 2359 S. Leavitt St
Valandos 4—6 Ir 7—9 * 

TeL Canal 3877.

"elephone Humboldt 127#.

M. S AH U D M. D.
Bena. Rusiu Gydytojas ir Chirurgas, 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Aro. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambary* BH 

1:30 iki 8 ir 7 :«0 iki 9 vakare.

drg. Deič pirmutiniu laivu iš
plauks į Rusiją. Ir drg. Deič 
pereitų subalų drauge su kitais,

da su airišku namu...
Du likusieji priemenėje aty- 

kad ne viens, lai kits,

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv^ 2-ras augštas 

Telephone Drover 2116.
•; ■ ■» ;isii i. ' ■ a 'į ig

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejij 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
y. riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus

uTf - i\ neturi apie tai mažiausio suprati-
/ 1 mo ir klaidingai gydosi visai nuo

YjL/ fl kitos ligos — visai be mažiausio
Ų palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenciantjs nuo tos bai- 

—sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST„ ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

areštuota, ar ir jų negalima bu
tų lokiu budu paliuosuoti?

V I/Ull l

— stebeilijos į kitų pusę gatves. 
Ten yra kitas lietuviškas biznis, 

Turbut tas 
tuos svetim-

apsircifikia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iamu, ger- 

' klės skaudėjimo, dusulio, galvos
skaudėjimo, nusiojimo apetito, įl 
šalčio galvoje, ect., ect., Šutai- || 
somas išdirbčju labai pagarsėjusio |l 

) fflN-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo fieiniy- 
nos, naudojamo visame pašau j 
lyje per pusę Šimtmečio—>350 - 
už bonkute visose aptiekose, 2 
arba galite užsisakyti tiesiai iž = 

« o, mcnTKii & 00. 2
^4—80. WttMlftoa fau L

MR01

i TELEPHONE YARDS 2721
f DR. J. JONI HAITIS
| Medikas ir Chirurgas
| 3315 S. Halsted St., Chicago

JOSEPH C. WOLON J? 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Lifa Bldg., II
29 So. La Sall© St., Chicago, Ill. »| 

T«L Central 6890-6891. Atdara: IJ tar- fi 
nlnko, ketverga Ir nubatoa vakarais nuo W

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 4
1511 MILWAUKEE AVE^ Chicago, III. A 

Tel. Humboldt 97.
i m i mm i m i eimiMu

Didelis Išpaidavtmss
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į rnu- 
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinčjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai. kaip tai: žiedai, daimantaij laik
rodžiai, laketai ir visokį kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipjijegzemi- 
wMTaO. kilojam akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve, Chicago.

CLEVELAND, OHIO.

Streikas ir skebąi.

Liepos 30 išėjo streikan mo
teriškų drapanų siuvėjai. Strei
kininkai reikalauja pakėlimo 
mokesties ir mažiau darbo va
landų dienoje. Streikui įvykus, 
kelios šapos nusileido darbinin
kų reikalavimams: padidino mo
kestį ir truputį sutrumpino die
nos darbų, bet kitos šapos nenu
sileidžia, tat ir streikas tęsiasi.

meti, sunku pasakyt. Kova ne
lengva dėlto, kad atsirado ske- 
bų. O tie skebai tai vyčiai — 
mergos ir vyrai. Šapoj S. Ko*- 
rosh and Co. pastebėta keletas 
vyčių — mergaičių ir vyrų — 
skebaujant, kurių čia ir vardus 
paduodu (vardus apleidžiame.— 
N. R.) —J. P.

Del pasiliuosavimo
A. Vitulis iš Clarksdale, Ariz., 

klausia:

popierų ir turiu teikt užlaiky
mų savo 65 metų levui, kurs 
yra Lietuvoj. Mano numeris

išdestytų priežasčių norėčiau 
gaut paliuosavinių. Kaip ta-

bankierius pamilo 
taučius.

Buvo tai savaite
prieš kareiviškus bosus.

Praėjo pora, trejetą savaičių. 
Atėjo pirmųjų Amerikos “bo
sų” savaitė.

Pilkasis automobilius sustojo 
vėl ties geltonuoju namu. Išli
po trįs vyrai: pusėtinai storas, 
o trumpas — bankierius atsirė
mė užpakaliu į frontinių durų 
šulų, pažiūrėjęs į kitų pusę gat
vės, ėmė kų rašinėt į savo kiše-

vyrų suraso

Miesto Ofisas:
127 H. Iloarborn St. 

HILUI Unity Bldg.
TeL Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkrtose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te). Drover 1310

A—<*•

Kazimieras Gugis

Jūsų Akys

ilgaveidis jankis liukso priešais 
.ii — lyg i 
anas rašo. liesas, pa

kš vyras, anuo- 
dviejų vežėjas, stovi šalę pat 
rašančiojo ir iš paniūrų, pro 
savo brylį ir pro bankieriaus 
smakrą, atsidėjęs žiuri į kitų pu
sę gatvės. Ten išėjęs vyras iš 
lietuviškos krautuvės įsmigo sa
vo akimis į juos. Jie sukruto. 
Du staiga pažiurėjo į priemenės 
gilumų, lyg pamatę asmenį, į 
kurio duris buvo barškinta. 
Greitai juodu nuėjo gilyn, o li- 
kęsis juos nulydėjo akimis. Nė 
pusės minutos ten neužtruko —

PIRMAS -
DRABUŽIŲ DAKTARAS

Gydau Vyrų ir Moterų 
Drabužius

Turiu daugybę materijų iš čystų vil
nų del užsakymų Siutų ir Overkotų.
Taipgi išvalau, nudažau ir 
pataisau visokius sugadin

tus drabužius.
Savo darbu pasitikiu užganėdinti 
sus savo draugus ir drauges.

Su pagarba,
F. S. KUZMARSKIS,

SIUVĖJAS
3346 So. Halsted St., Chicago

Tel. Drover 8723

vi-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 22-r» GATVĖ

B
Ar jos raudonos, sil
pnos, vandeniuotos ar
ba uždegtos? Ar jus 
kenčiate nuo vaikio, 
galvos skaudėjimo, — 
ištolo arba arti nere- 
gejinio, vočių ant akių, 
—ar jos ašaroja pa
maži, ar jos apsiter- 
šia skaitant? Ar jos 
silpnėja? Ar jos kreivos, arba ko

kis kitas akių keblumas? Jus ne
galite gaišuoti laiko atidėliodamj, 
kadangi laikas brangus. Beveik vi
si akių keblumai išgydomi lengvai, 
jeigu imties laiku.

Aš esmi daktaras ir chirurgas ir 
specializuojuos gydyme galvos ligų. 

20 mėty ant State gatves
Duokite man išegzaminuoti jūsų 

padėjimų be mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa
kysiu. Jeigu aš negalėsiu, aš vei
kiai taip pasakysiu. Aš suteiksiu 
jums pagelbų savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tūkstančių atsitikimų 
nuspręsta kitų be vilčių. Jus nega
lite įstengti turėti kitokio, kaip oku
listo aukščiausio laipsnio paliesti 
jus akis ir tas yra patarnavimas, 
kurį aš jums suteiksiu. Neduok tru
kumui pinigų atsistot ant kelio. 
Mano mokestis yra vidutinis ir mes 
galėsime susitaikyti.

Neatidėliok—ateik šiandien

Vyrišky Drapanų Bargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertas nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O 
1415 S. Halsted St,

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystSs amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago. HL

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akU, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Nadal****’" 9 ryto iki 1 po plak

,— sugrįžo ir visi susėdę nuva
žiavo su pilkuoju automobilium.

Tai buvo prieš pat pietus.

Aš taipgi turiu optikos skyrių, kur 
jus galite išegzaminuoti savo akis 
del akinių ir jeigu jie yra reikalin
gi, jus galite įsigyti juos už $5, pri
skaito n t a j) ž i u r ė j imą.

F. 0. Carter M. i).

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių. f
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SIVDETAJMA
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tel. Canal 5335

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio PopUroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
1003-3039 S. Halsted SU, Chicago, Ill.

Vakare, apie 9 valandų, kada 
jau beveik tamsu gatvėje pasi
darė — nes kur ateivių bizniai,

Atsakymas. Sulig parenkamo
jo kariuomenėn ėmimo aktu, 
taisykle gavimui paliuosavimo 
tokia: Gavus pakvietimų prisis- 
talyt daktaro egzaminavimui, 
nuo dienos, kurioj iš ofiso išsių
stas pakvietimas, septynių die
nų bėgiu reikia paduot į Exem
ption Board užreiškimas, kad 
nori gaut paliuosavimų. Užrei- 
škimai reikia paduot ant tam ti
krų blankų, kurias gaunama 
Exemption Boardo ofise. Už- 
reiškimui, kad neturi nei pirmų
jų pilietybės popierų, reikia 
gaut blankus Forma No. 110; 
užreiškimui, kad turi savo tėvų 
užlaikyt, reikia gaut blankos 
Forma No. 121. Padavus už- 
rciŠkimų, ne vėliau kaip 10 die
nų bėgyje reikia dar savo užreiš- 
kimų prirodyti tam tikrais affi- 
davitais, kurių blankos gauna
mos Exemption Boardo ofise.*------ «------- ,—
Affidavitui del nepilietybės bla-. eina iš kur nors, pasivaikščio-

sesne elektra, —- vėl bankie- 
riaus pilkasis atsirito ir sustojo 
ties geltonuoju namu. Buvo 
matyt tik vienas žmogus. Ne
išlipo jisai. Bet nė autoinobi- 
liujc paskui nebuvo jo. Kur jis 
pradingo? Gal apmonijo akis 
ir nuėjęs perka namų niekam 
nematant? Gatvekariai ir viso
kį automobiliai pro šalį važiuo
dami apšviečia pilkąjį, kuris ra
miai ilsisi. Sukrutėjo jame lyg 
gyvas maišas. Pasirodė žmo
gaus galva, ir tai su skrybėle. 
Karai neina — vėl tamsu. žmo
gus dingo automobiliuje. Atė
jęs kits karas apšvietė viską, bet 
to žmogaus nematyt.

Geltonojo namo savininko 
duktė — jauna mergina — par-

PIRK SAU visas Plumbavojlmui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Daktaras

Akių, Ausy .Nosies, Gerklės 
Specialistas

120 SO. STATE GATVĖ 
2-ras Augštas 

Kalbame lietuviškai.
Vienos.durįs i žiemius nuo The Fair

Iškaba—-Besisukanti šviesa.
Valandos: 9 iki 7. Nedėliom 10 iki 12

4

GARSINKITES 
‘NAUJIENOSE”

WISSIG
Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENRJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odos, žaiadas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą,
gerkles sKaudčjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums rali padaryti. Praktikuoja per daugeli metu ir 
išgydė tuksiančius. ' >onių. Patarimas dykai.
„Jmtm YorLAJ?i’0AS^nu<l 10' ryto iki 8 vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gaC, viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

Seno Kraiaus

Telephone Drover MII

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Bpeeialhrtna Moterilkg, Vyriilni* Vatkf 
ir viaę chronHkf ligą.

Valandos: 10“ 11 ryto, 4—6 po pieta, T—1 r*«
k ar*. Nedaliomis 10—1 po pietų. ___
3354 S. HALSTED ST., arti M STH 

CHICAGO. ILL.
-d—♦>-

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

7M kk Milwaukee Ave., arti Čhieaare Ava, S-4M 
IuIhm., VAI ANDOS.• Nuo v it ryto iki Ute
na Nedėliomb nuo V ižryto iki S p* pMig.

TeL Haymarket 2434.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvh Gydytoja a, Chirurgai 
8203 S Dateted SU CMcar». 

TeL Drover 717ft.
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Kariuomenėn ėmimas

CHICACiOS ŽINIOS fence

Šaukia į debatus
Atviras laiškas 

p. K. Sčesnulevičiui.

vienas stot prieš musų kalbėto
ją, tai mes leidžiame tamstai at
siveši kiek tik nori pagelbinin- 
kų — tokių pat, arba ir dar di
desnių “mokslinčių”, kaip tam-

Tamsta norėjai pasirodyti esąs

su socialistais. Kada 
į šituos vaikiškus tamstos pasi
gyrimus socialistai neatkreipė

dint nesąmoniškus tamstos plia-

juos visokių nebūtų daiktų; ir

užreiškei, jogei esi pasirengęs 
bile kada stot į debatus su socia
listais ir “sukritikuot” juos.

drąsus, tai meldžiamas ateik ir

Mes rengiame debatus ir šiuo 
laišku kviečiame tamstą rugpjū
čio 7 d. (utarninke) 8 valandų 
vakaro į Mildos svetainę (So.

Socialistų Jaunuomenės Lygos

apie kuriuos tam-
.....

melas ir išmistas, f) tamsta tu
rėsi gint savo tvirtinimus. Ta-

s v. Jurgio salėje tamsta, ne
žiūrint savo pasigyrimų, neiš- 
drjsai duoti žodžio socialistams. 
Mes-isi tamstai užtikriname Iv-
gią Rusę išreiškime savo nuo
monių su musų kalbėtojum.

Pranešami* išanksto taip-pat ir 
ky^ bus tamstos oponentas. Juo 
bus drg. P. Dubickas. Kad ta
msta perdaug nenusigąstum, tai 
paaiškiname, jogei musų kalbė
tojas nenešioja jokių titulų ir

Jisai yra darbininkas,

“argumen-

npsmeizet socialistus ir pasigy
rė* savo ‘"mokytumu”, tamstai

žinios iš vietos Exemption 
Board veikimo.

Bet jeigu tamsta visai ncą^asi- 
rodysi svetainėje, tai mes busi
me priversti paskelbt tamstą 
melagium, bailiu ir šmeižiku. 
Musų kalbėtojas bus paskirtu 
laiku savo vietoje. Meldžiame

Su tinkama pagarba, 
L.S.J.L. 1 kp. organizatorius

P. Budrick.

p. Sčesnulevičiui ir klerikalų 
organb redakcijai.

S.L.A. 36-ta kuopa prisidėjo 
prie Amer. Liet. Darb. 
Tarybos.

36 kp., kaip paprastai, laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Ap-

A. reikalus, susirinkimas 
stė apie prisidėjimą šios kuo-

rbininkų Tarybos. Tiesa, 36 
kuopa jau praeitam susirinkime 
buvo nutarus prisidėti prie A.L. 
D.T. ir buvo išrinkus nuo kuo
pos atstovą. Tečiaus 36-tos 
kuopos valdyba šiame susirin
kime paaiškino susirinkimui, 
kad tai nebuvęs dar pilnas nu
tarimas prisidėti; atstovas gi iš
rinktas esą buvo tik del susiži- c

su ALDT. Taigi, no
rint, kad kuopa prisidėtų prie 
ALDT., reikia išnaujo visa ką

nojuno

landį deki reikalingumo įstoti 
kuopai į ALDT., susirinkimas

prie Tarybos/ ir išrinko tris at-

lietuvių draugijoms 
ponis.

Nusižudė.

kuo-
Rep.

Uli H, V V 1. 1/(444.

Chicagos universiteto profeso
riaus, chloroformą nusižudė sa
vo vasarnamyj, Blarney Castle, 
ties Ludington, Mich. Priežas-

OW11IC4 J f-)*- * IliWmilUVOj

o ji visuomet busianti arti jų ir 
juos aįjginsianti.

VALPARAISO
UNIVERSITY

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

kiekvie- 
prieina- 
inokslo. 

parodo jau tai,
nani jaunuoliui ir jaunuolei davus progos 

inoinis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, i 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, Augštesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonografija ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Dailė, Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Denlistika.

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $75 metams—keturios-dešimt aštuo- 
nios savaitės, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertamiui,

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President, 

arba OLIVEiR P. KINSEY*, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

Žinios iš trisdešimts vieno 
vietos Exemption Boardų paro
do, kad ligi praeitos subatos na
kčiai Boardų daktarai peržiurė
jo viso 5,546 naujokus.

Iš tų 5,54b daktarų peržiūrė
tų vyrų, 1,466 žmonės rasta, del 
jų blogos sveikatos, netinka
mais kariuomenėn; 2,613 šau
kiamųjų pareikalavo paliuosavi- 
mo, o 1,308 tapo priimti.

Tatai pasirodo, kad iš tokio 
skaičiaus peržiūrėtųjų, priimta 
tik 23.6 nuošimtis, atmesta 26.4 
nuošimtis, o paliuosavimo rei
kalauja 47 nuošimčiai.

Kiek reikalavimų paliuosuo- 
ti nuo kariuomenės bus atmes
ta, dar nežinia, spėjama, kad a- 
pie 3 ar 4 nuošimtis.

Paduodamoji žemiau lentelė 
parodo, kiek kurioj Exemption 
Boardų divizijoj iki šiol išegza
minuota, kiek atmesta, kiek pa
reikalauta paliuosuoti ir kiek 
priimta: 
Divi
zija

Kruschnis .
Kulis Frank 2537 v
Konis H JI 4111 W

DLSTRIKTAS
Bouzius Theodore 5029

♦

25th

Iš NORTH SIDE.

Rubsiuvių Skyrius 269 prisidėjo
- prie A. L. D.T.

Lietuvių Rubsiuvių 269 Sky
riaus laikytame rugpjūčio 3 d. 
susirinkime tarp kitko buvo pa
keltas klausimas apie prlsidėji-

bininkų
mas vienbalsiai nutarė prisidė
ti ir čia jau tapo išrinti Skyriaus

Susirinki-

8

16
17
20

10
U)
18

46
50

60

78
80
81

85
86

kvo
sta

. . . 147

.. . 284

. . . 30

. . . 42

.. . 120

. . . 642

. . . 368

. . . 122

. . . 49

. . . 102

. . . 330

. . . 160

. . . 142

. . . 128

. 160

. 309

583

. . . 201

Atme- Reikalai!- Pri- 
sta ja paliuosuot imta 

40 22
65

167 .
50

91
, 47

63
9

Atstovais išrinkta šie draugai: 
A. Ripkevičia, V. Pačkauskas, J. 
Kalame, V. Prusis ir P. Shvelnis.

Reikia pažymėt, kad 269 Sky
rius yra taipjau prisidėjęs prie 
North Sides Draugijų Sąryšio. 
Susirinkime komitetas pranešė, 
kad trumpu laiku Sąryšys ati
daro knygyną ir paragino visus 
draugus prisidėti prie to darbo.

Rugsėjo 2 dieną rengiamas M. 
Chernausko darže piknikas, ku
rio visas pelnas skiriama viešą- 
jam knygynui. —Junijistas.

Vis dar tebesipeša 
kunigai.

215

21

1,466

60
245

0
223

50

40
261

167
26
71

261

118

italų distrikte vis dar tebesipe-

ant gatvės, bet teisme.

47
21

112
18

laikyti prakalbas prie Oak ir 
Milton gatvių. Bet minia jiems 
to padaryti neleido. Jie nuva
žiavo kitur, bet ir vėl tas pats 
atsikartojo. Apvažiavę kelias 
vietas, jie galutinai nusitarė pra
dėti prakalbas vienoje vietoje. 
Bet čia juos pradėjo metyti dar
žovėmis ir net akmenimis. Ke
letas buvusių metodistų vežime 
užgauta. Atsirado ir katalikų

savo giesmes giedoti.
Policija areštavo metodistus, 

bet pastarieji pareikalavo, kad 
ir kataliku kunigas butu areš-
luotas. Kadangi jie negalėjo su- 
silnikinti policijos stotyj, tad 
visas dalykas pavesta teismui, 
kur jie kiek tik norės, galės peš- 
ties.

1,308
Taip dalykams stovint, ma

noma, reikės išegzaminuoti tris

kia paimti; dabar gi buvo šauk-

kis distriktas turėjo surinkti 200 
kareivių, cgzaminacijai šaukė 
400 žmonių.

Meilužis nušovė vyrą.
Edward De Groat, buvęs kali

nys, apsigyveno pas William, 
Tate, 1701 Crilly Ct., ir neužil
go įsimylėjo į pastarojo pačią.

Armijon priimti 
lietuviai.

Ikišiol paskelbtuose sąrašuo
se naujokų! kuriuos daktarai 
egzaminavo, rado tinkamais ka
riuomenėn ir “priėmė,” randa
me šias lietuvių —- ar bent 
riamai lietuvių — pavardes:

ta-

DLSTRIKTAS 1.
Tsoumas, George 810 S. Wabash 

DIŠTRIKTAS 17.
Karvelis James 6659 Cottage Crove
Marzagonis George 6543 State

patį išvarė iš savo namų.
Tečiaus po kiek laiko Groat 

sugrįžo. Tai atsitiko pėtnyčios 
ryte, 6 vai. Tale jiati nubudo ir 
pamate gale lovos bcstoyintį 
Groal su revolveriu rankoje. Ji 
tuoj pažadino savo vyrą ir jiems 
liepta buvo’išeiti į kitą kamba
rį. Tuo tarpu ji pasprukusi per 
duris į kiemą. Ir nors Groat 
paleidęs į ją du šuviu, bet nepa
laikęs. Josios vyras irgi ban
dęs pabėgti, bet dvi kulkos jį 
pavijo ir užmušė ant vietos. Pats 
gi žmogžudis, De Groat, pabė
go.

Tečiaus čia butą detektivų se
ržanto Felix Golden, kuriam 
toks policisto elgimasis nepati
ko ir jis pastarąjį arėsi 
užpuolimą ant žmogaus
policistas laukia teismo.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Panedėlis, Rugpjūčio 6, 1917

REIKIA DARBININKŲ

. Dabar

Streikas džiovininkų 
sanatoriume.

Chicago Winfield džiovininkų 
sanatoriume kilo pacientų strei
kas. 52 pacientai apleido sana- 
toriumą ir visi kartu sugrįžo į 
Chicago. Jie sako, kad sanato
riume duodamas pienas buvęs 
netikęs, nors sanatoriumas turi 
24 savas karves; ir nežiūrint 
kad sanatoriumas turi 1,500 vi
štų, kiaušinių ligoniams buvo 
duodama visai mažai. Belo net 
ir silpni ligoniai buvo verčiami
dirbti.

Sanatoriumo valdyba tam už
ginčija ir sako, kad viskas bu
vę gerai. Tik keli neužganėdin
ti pacientai, kurie baigia gyti, ir

ir kitus streikuoti.
Sanatoriume dar pasiliko 46 

pacientai.

Mirtingumas Chicagoje.
Pereitą savaitę Chicagoje pa

simirė 585 žmonės. Daugiausia

nų metų amžiaus.
daugiausia žmonių
džiovos, taipgi daug žuvo nelai
miu g u ose atsitikimuose.
Tuo pačiu laiku buvo 911 su

sirgusių limpamomis ligomis.

mirė nuo

Nubaustas už vogimą.
George Bachman, 53 m., 229

vininkas, nubaustas $50 už vo
gimą daržovių iš mokyklos vai
kų daržo.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 

be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pačių dienų, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but įdėti.—“Nauj.” Red.

Visuotinas pusmetinis Naujienų 
Bendrovės Dalininkų 

susirinkimas.
Naujienų Bendrovės dalininkų su

sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place, 
landą ryto, 
svarstymui 
Naujienų 
konstitucijos projekto, 
vieno Naujienų Bendrovės dalinin
ko atvykimas susirinkimai! ir ląiku 
būtinai reikalingas. Susirinkiman 
bus įleidžiami tiktai pilni Naujienų 
Bendrovės dalininkai, todėl kiekvie
nas privalo pasiimti savo certifika- 
tą registracijai. Dienos tvarka bus 
paskelbta ant vietos. —P. čereška, 

Naujienų B-vės Sekr.

Pradžia lygiai 10 va-
Tarp visų esamųjų 

reikalų yra balsavimas 
Bendrovės panaujintos 

Todėl kiek-

Debatai socialistų su klerikalais. 
—L. S. J. Lygos 1-nia kuopa rengia 
debatus rugpj. 7 (utarninke), 8 vai. 
vak. Mildos svetainėj. Iš socialistų 
pusės stos P. Dubickas, o iš klerika
lų — K. SčesnUlevičius. Debatuo- 
jama bus tie klausiniai, apie kuriuos 
K. Sčesnulcvičius primelavo savo 

prakalboj liepos 31 d. šv. Jurgio sa
lėj. — Kviečiame publiką kuoskait- 
lingiausia susirinkti paskirtu laiku.

—Rengėjai.

Pajieškau savo brolio Antano 
Trumpauskio, paeina iš Kauno gub. 
ir pavieto, Surviliškio valsčiaus. 
Girdėjau, gyvena Pittsburgh, Pa. 
ir gyvena ant City Hali.

G. Trumpauskis, 
1229 — 49 ave. Chicago, Ill.

REIKALAUJAME/ patyrusių mote
rų prie softavimo skudurių. Taip
gi vvro prie skudurų virinimo.

N. TURAK
156 N. Sangamon St., Chicago, I1L

PAJIEŠKAU Stanislovo Buloto, 
Kaimo gub., Raseinių pav., Jurbar
ko miestelio. Keturi metai kaip A- 
merikoje, ir Chicagoj; nežinau jų ad
reso.

Marijona Adomaitienė 
922 W. 35 Place, • Chicago, 111.

REIKALAUJAME molderių prie 
varstoto ir ant grindų. Gera mokė* 
stis. Atsišaukite.

, MASON DAVIS and CO., 
7740 So. Chicago ave., Chicago.

RANDAI

Pajieškau J. Klaisio, kuris prasi
šalino Liepos-July 30 d. 1917. Kas jį 
žino malonėkite pranešt šiuo adre
su, už ką busiu labai dėkingas.

St. Jablonskis, 
1444 S. 501 h Ave., Cicero, III.

KETURIŲ KAMBARIŲ flatas aH- 
duodama randon, $10 iki $13 j mi
nes j. Neįleidžiama prigyvento^®. 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Me Condi e
13 W. 60 st r., 2-ras pagyv-

REIKIA DARBININKŲ

ALLEGHENY RIVER
MINING COMPANY

su kasyklomis šiose vietose 
Furnace Run., Penna.

Seminole
Chickasaw

Reikalaujama 200 vyrų dirb
ti šiose kasyklose.

Kur musų žmonės uždirba po 
$100 kas dvi savaites.

Kasykla saugi, be gaso, van
dens, uolų, geri slogai—. Mes 
turime 7 kambarių namus už 
$7. Bažnyčios, mokyklos — it 
11. Eikite prisirengę į darbą į 
kasyklas arba atsišaukite į ofi
są Kittanning, Pa.

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

setq vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 k rases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bo
sines lovųs, paveikslai, f įrantos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modteUok 
$200.00; $225 victrola ir rekordai —* 
už $55. .

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ***» 

Chicago, Ill.
............................................. ... .. ...............<

J^UNA PORA turi parduoti ta> 
jaus' penkių kambarių veik naujos 
rakandus, divonus, Upright Piano* 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosią 
atskirai.

Mrs. Robins, 
2910 North Ave., 1-mas augštas prie* 
Humboldt Park, Oiiragu
--------- ;---- —— ---------- ------ - - -  

PARDUODU visai naujus rakan
dus, $400 vertes labai pigiai, nes sa
vininkas nori išvažiuot į kitą mies
tą, tai greitu laiku nori parduoti. 
Matyt gali vakarais nuo 6 iki 10 vaL

J. Urbaitis
4047 So Talman Ave., ant 2 lub®.

NAMAI-ŽEMĖ

PARDUODU 3 lotus, Lyons, I1U 
25x125 pėdų kiekvienas. Suros ir 
vanduo įvesta. Labai pigiai. Atsi
šaukite.

L. Levin, 
6239 S. May St., Chicago, I1L

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 2 automobiliu pigiai. 

1 1917 Jafory, 7 sėdynių, nauji ty
rai, 2 extra,; kitas — 1914 Hodson. 
7 sėdynių, nauji tairai, elektros pra- 
dėtuvai. Abudu labai gerame padė
jime. Matykite vakarais po 6 vai.

P. Walteraitis,
2615 W. 47ht St., Chicago, HL

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

KUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, terw 
išsimokins. Valandos dieną arte 
vakarais del jųsų parankamo. CT 
$10 išmokiname jus siut visokia* 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGER
2336 W. Madison gat., Western aWk 

1850 Wells gatvA 
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir UetuvS- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedyn- 
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijas, a- 
belnos istorijos, geografijos,, poiiti- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:39 
3106 So. Halsted St. Chicago, HL

DLSTRIKTAS 21.
Baruneroskis James 
Dumbrauckas John 
Suskis Felix 126 W 109th st 
Ubovič Vincent
Wilmanicz Tony 
Wynn as Walter

DLSTRIKTAS 24.
Filipovič John 1040 W 18th 
Pasckot Peter 1817 Ashland 
Seda James 1864 Blue Island

DLSTRIKTAS 26
: Bitus John 2322 W 21 st 
Gasvcckis I’elix 2104 W 18 pl * 
Givmiis M J 2142 W 23 st 
Janeszka John 2058 W Coulter 
Juravich, Michael 1804 W. 22 pl. 
Krasovski William 1955 W 21 pl 
Kvialkovski Jos 1951 W 21 pl
Kulesza Stan 1847 W 20 st 
Mulinavski Wm 2113 W 23 pi

DLSTRIKTAS 30 , 
Radovicz W W 3526 Lexington

DLSTRIKTAS 39 
Duda Peter 1320 Cornell

DLSTRIKTAS 45. ’
Balka John 932 W 19ht 
Esunas Anthony 723 W 17th 
Jacabonis George 2001 S Halsted 
Lichko John 915 W 201h st 
Pogorecki Kasimer 2026 S Union 
Slivosky Paul 1936 S Jefferson

DLSTRIKTAS 46 
Kolis George 1708 Wells 
Masis William 307 Sigel 

DLSTRIKTAS 53. 
Zoppel Theofill 2324 Ward 

. DLSTRIKTAS 60 
Jcvenncski John 5813 Revenswood

Areštavo policistą.

ja apie 4()0 mergaičių-pardavėjų, 
dirbusių S. Lederer Co., Bender 
Bros., C. R. Cave ir E. A. Lund 
departatnentinėse sankrovose. 
Jos reikalauja pakelinio algos.

Policija saugo sankrovas ir 
niekam neleidžia sustoti prie jų. 
Buvo areštavę ir dvi merginas 
už pikietavimą, bet jas teismas

Prie E. A. Lang sankrovos 
stovėjo Woodlawn policistas 
Ben Barret. Tuo laiku pro san
krovą ėjo Jas. McNulty, bet jis 
ėjo ne ant tiek greitai, kad už
ganėdinus policistą. Tas palie
pė eiti greičiau. Bet McNulty 
atsakė, kad jis tik-ką dabar grį
sta iš ligonbučio po operacijos ir 
negali greičiau vaikščioti. Po- 
licistui pasirodė tas negeistinu 
pasiteisinimu ir jis smogė į gal
vą savo lazda.

Indiana Harbor, Ind. LSS. 217 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
deli, 6 d. rugp'jučio A. Mikalavičiaus 
svet., 2112—137 St. Pradžia 7:30 v. 
vak. Visi draugai malonėkite atsi
lankyti paskirtu laiku.. Kviečiame 
ir naujus draugus atsilankyti ir pri
stoti prie vietines LSS. 217 kuopos. 
Dabar jau kiekvienas galit žinoti, 
kad socialistų partija yra vieninte
le darbininkų partija ir darbininkų 
užtarėja. —P. Matonis, Rast.

Indiana Harbor, ' Ind.—Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utarn. 
7 d. rugp., A. Mikalavičiaus*svet. 2112 
— 137 St. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės ir draugai, malonėsite atsilan
kyti visi, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti ir visi gausite 
naujas konstitucijas. Je'igu kas no
rėtumėte įsirašyti Apšvietus Drau- 
gijon, ateikite ncatidčliodąmi ant to
liau. — P. Matonis, Rast.

REIKALAUJAME KARPENTERIU 
PRIE KARŲ, IR KARU TAISYTOJU 
PRIE TAVORINIU KARU. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTU DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIU (VY
RU IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOLŲ KARŲ VARDE, PER
KĖLIMUI INKROVŲ, APRŪPINI
MUI KARŲ LEDU IR TT.

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN — 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OF E. 119TH ST., AND 
M.C. R.Ih TRACKS, .KENSINGTON, 
ILL.

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau Antano Baltmiškio pa
eina iš Telšių pav., Kartinos parap., 
Balsickų sodos; taipgi pajieškau sa
vo draugo Ignaco Tamošauskio, Ma; 
minų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Baubkaus, girdėjau, kad gyvena ant 
Bridgeport©, Chicago. Meldžiu jo

.   ...... 4,  -------------------------- -- . .

REIKALAUJU atsakančio, pasto
vaus darbo į bučernę. Suprantu sa
vo amatą gerai, esu pirhios klesos 
bučerius. B. G.,
3159 S. Emerald Ave., Chicago, Ill 
«  -..................... ■ --y ■ ' ---    ■ ... -

REIKALINGAS jaunas patyręs bu- 
čeris. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. S. Abliunas,
4939 Berring Ave., East Chicago, Ind.

Tel. 503 J.

m mvinzuu .n* REIKALINGA moteris prie darbo
paties atsišaukti, arba kas žinote jį Į keptuvėj ir namuose. Atsišaukite 
praneškite man. Turiu svarbų r ei-* laišku, po šiuo antrašu.
kalą. John Baubkus No. 135 ^Naujienos”,
1102 N. Summer Ave., Scranton Pa. 1840 S. Halsted St, Chicago, III.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga d omą atkrei
piama į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Ave. 

kampas 47 St.

Telephone Yards 50.13 
*

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St., Chicago.

VALANDOS: nuo 8 iki 11 tl-
I ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

■ y -

. ..... ............. ...................” — .. ..................-............................................ .....  ............. ...

D R. G. M. GLASEI
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

.3149 S. Morgan SI. kertė 12 ak 
Chicago, Ilk 

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaite 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po bM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedMio- 
mis vakarais ofisas uždarytai

Telephone Yards 687.




